
   (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... )) .تتمة مناقشة عن معاين اآلية: 

هذه اآلية الكرمية فيها إشكال كبري جرى بني أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثرية ما هذا  الشيخ :

  اإلشكال ؟

  استدل اخلوارج ذه اآلية على أن أهل الكبرية يف النار ؛  الطالب :

  ال ، هم ما يقولون يف النار فقط ؛  الشيخ :

   كافر ؛ الطالب :

  كافر الشيخ :

  ما وجه استدالهلم باآلية مع أن اهللا تعاىل مل يقل يف اآلية كافر ؟  الشيخ :

  التخليد يف النار ؛  الطالب :

  يدل على أن مستحقه كافر إذ ال خيلد يف النار إال الكافرون .فاحلكم بالتخليد  الشيخ :

  ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة ؟  الشيخ :

  فيها قولني ؛ األول يقولون إن اخللود هو املكث الدائم ،  الطالب :

  دائم أو الطويل ؟  الشيخ :

؛ وإذا قلنا إنه املكث الدائم فخرجت  الطويل على قول ، فلو قلنا إنه مكثه الكثري زال اإلشكال الطالب :

  املسألة على عدة أقوال ؛ 

يعين أن نقول أن اخللود هو مكث الطويل وهذا خيرج منه الكافر ، الكافر دائم وخالد . اآلن اعتربنا  الشيخ :

  أنكم مل تراجعوا وتكون املراجعة يف الدرس القادم ، درس القائم ما هو درس جديد .

  طائفة من املبتدعة ؟ الرد على من ؟ على  الرد الشيخ :

  على املعتزلة ؟  الطالب :

  خالد ؟  الشيخ :

  على اجلربية الذين  الطالب :

يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله ؛ فيه طائفة أخرى أيضا فيما يتعلق بأفعال العباد فيها رد عليها ؟  الشيخ :

  ها األخ ؛ هي اجلربية ذكر 

  ؛   ينسبوا أفعال العبادطائفة أخرى هم مل الطالب :

  الذين قالوا إن أفعال العباد غري متعلق مبشيئة اهللا ؛ من هم ؟  الشيخ :



  القدرية ؛ قدرية ؟  الطالب :

  كيف القدرية ؟  الشيخ :

   (( ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم ))الرد على القدرية يف قوله:  الطالب :

  القدرية نعم . الشيخ :

  بالغيب ؟ قرأت علم اهللا الشيخ :

   (( ستجدون آخرين ))لقوله:   الطالب :

  وهذا يف املستقبل . الشيخ :

  ما هو السلطان الذي جعل اهللا هلم هنا هل قدري أو شرعي ؟  الشيخ :

  ؛  قدري الطالب :

  ما تقولون ؟  الشيخ :

  شرعي قدري . الطالب :

 تبتغون مؤمنا لست السالم إليكم ألقى لمن تقولوا وال فتبينوا اهللا سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيها (( يا

 بما كان اهللا إن فتبينوا عليكم اهللا فمن قبل من كنتم كذلك كثيرة مغانم اهللا فعند الدنيا الحياة عرض

 .خبيرا ))  تعملون

  (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... )) .تتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

  متعمدا للفعل أو للقتل ؟  (( ومن يقتل متعمدا ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  متعمدا للقتل . الطالب :

  ما الفرق بني قوله: متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل ؟ الشيخ :

الفرق بينهما أن املتعمد يف الفعل مثال قد يريد مثال يرمي صيدا وما يعرف أن هناك إنسانا فيقع  الطالب :

  ويصيبه ؛ 

  هذا خطأ ؛  الشيخ :

  هو متعمد للفعل ألن كونه مثال يرمي هو متعمد ؛  الطالب :

  لكن ما تعمد الفعل يف اإلنسان الذي قتل ؟  الشيخ :

  ؛  ذا تعمد القتل فهو يعين يقتله مباشرةهو متعمد للفعل وليس متعمدا لقتل اإلنسان ؛ أما إ الطالب :

  هو على كل حال جوابك صحيح متعمد للقتل ال للفعل ؛ لكن الصورة اليت ذكرت ال تنطبق ؛  الشيخ :



  ؛ و املتعمد للفعل شبه العمد واملتعمد للقتل هو العمد ؛ املتعمد للقتل يقتل عمدا الطالب :

ات ، هذا أحسنت ، املتعمد للفعل يشمل شبه العمد ألنك ضربته بسوط صغري مث أراد اهللا عزوجل فم  الشيخ :

  .ما تعمد بالقتل لكن تعمد الفعل ؛ هذا يسميه العلماء شبه العمد ، وبعضهم يقول هذا عمد اخلطأ 

هذه اآلية أشكلت على أهل العلم من أهل السنة حيث إن ظاهرها أن قاتل املؤمن عمدا خيلد يف النار  الشيخ :

  لى أهل السنة فبماذا أجابوا عنها ؟، وهذا كما تعرف مذهب املعتزلة و اخلوارج فأشكلت هذه اآلية ع

  أجابوا عنها أن اخللود عربوا عنه مبكث طويل وال يستلزم اخللود املؤبد ؛  الطالب :

  هذا وجه ؛ الوجه الثاين ؟  أحسنت واآلية ما فيها داللة الشيخ :

  وهو فجزائه إن جازاه ؛  خر أم قالوا هذا على تقدير حمذوفوجه اآل الطالب :

  يكون هذا من باب التهديد الذي ال يراد وقوعه ؛ الوجه الثالث ؟ ف الشيخ :

  قيل: إن املراد باآلية من استحل قتل املؤمن ؛  الطالب :

  الوجه الرابع ؟ الشيخ :

؛  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))أن هذا داخل يف قوله تعاىل:   الطالب :

  كيف داخل ؟ يأيت إنسان ويقول هذا خمصص ؟  الشيخ :

  وهذا حمكم ،  الطالب :

  يعين إال القاتل ؛ خالد ؟  (( ما دون ذلك ))هذا حمكم خيصص قوله:  الشيخ :

  يعين قد يوجد إن توفرت الشروط وانتفت املوانع الطالب :

واللعن والعذاب األليم ، فهذا يعين أن هذا سبب ، إن قتل املؤمن عمدا سبب دخول يف النار والغضب  الشيخ :

وهو ؟  الدائم ، معىن اخللود الدائم وجد ، وهنا انتفى املعىن معىن اخللود والسبب ال يوجد من انتفاء املانع سبب

  اإلميان كما دل عليه احلديث ؛ فيه وجه خامس ؟ 

  ؛   إن شاء اهللا فهو خالد فيها أن هذا متعلق مبشيئة اهللا الطالب :

  ما ذكرنا إال أربعة ؟ قال األخ قال بتقدير إن جازاه ؛ هذا  الشيخ :

عندي اآلن وجه ميكن أن يقال إن من قتل مؤمنا عمدا أوشك أن ميسخ ويطبع على قلبه وميوت على  الشيخ :

( ما يزال المرء في فسحة في دينه ما لم يصب دما الكفر ، ويؤيده قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

يف هذا ويكون املعىن أن مآله ـ و العياذ باهللا ـ أن يزول اإلميان بالكلية مث ميوت  يوجد ذاميكن أن يعين  حراما )

  على الكفر ، فهذه مخسة أوجه .



  

  عدة قراءات ما هي ؟  (( السالم ))يف قوله:  الشيخ :

  قراءتان ؛  (( السلم ))و (( السالم )) الطالب :

ما فيها غريها ؟ أنا قلت عدة قراءات ؟ قل يل واالثنان عدة ؟ فهمت ؟ االثنان عدة يعين ال قراءة  الشيخ :

  . (( السلم ))و (( السالم ))واحدة ؛ إذا ما فيها إال قراءة 

  حملها من اإلعراب ؟ (( تبتغون )) كلمة  الشيخ :

  حملها حال ؛  الطالب :

  من أين ؟  الشيخ :

   . ولوا ))(( تقحال من  الطالب :

: (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا مناقشة عن معاين اآلية

  . بأموالهم وأنفسهم ... ))

   يف هذه اآلية ما وصلنا يف البالغة يف االحرتاز ما هو ؟ الشيخ :

   وكال وعد اهللا الحسنى ))(( لئال يظن أحد بأن فيه انتقاص للقاعدين ؛ يف قوله:  الطالب :

  لئال يتوهم واهم انتقاص القاعدين غري أويل الضرر . الشيخ :

  هل يف اآلية دليل على أن من تأخري لضرر فإنه يكون كالذين جاهد ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  وجهه ؟  الشيخ :

  . (( غير أولي الضرر ))ألنه استثىن  الطالب :

  ن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ... )) .(( إمناقشة عن معاين اآلية: 

  ؟  اآلية إشكال مع آيتني أخريني يف هذه  الشيخ :

نسبه  (( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ))نعم نسب التويف إىل املالئكة ، قال اهللا يف آية:  الطالب :

فنسب التويف إىل اهللا تعاىل ؛ واجلمع بني  األنفس حين موتها ))(( اهللا يتوفى إىل ملك املوت ؛ وقال اهللا تعاىل: 

ع أنه هذه اآليات أن الوفاة وقعت بأمر اهللا سبحانه وتعاىل كما يقال: بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ، م

  مل يبنها بل أمر ببنائها 

  ألنه مؤكل عليه .يعين إسناد التويف إىل اهللا ألنه بأمره ؛ والنسبة إىل ملك املوت  الشيخ :



  وجه آخر املراد باملالئكة ؟  الشيخ :

  املراد باملالئكة جنس وتصدق مللك واحد . الطالب :

   (( فتهاجروا فيها ))كيف تعرب  الشيخ :

  ؛  الفاء للسببية و اجر فعل مضارع الطالب :

  ؟  (( ألم تكن ))أال ميكن أن تكون معطوفة على  الشيخ :

  ليس معطوفة عليها ،  الطالب :

  ما يصح ؛  الشيخ :

  ؛ ألنه الطالب :

  أمل تكن أرض اهللا واسعة فلم اجروا فيها ؟   الشيخ :

  يصح ،  الطالب :

  ام للتقرير يصح العطف ؛ غلط ؛ يصح العطف ؟ فيوخبوا على عدم اخلروج ؛ طاهر ؟ إذا كان االستفه الشيخ :

أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل اهللا ومن يضلل اهللا فلن  (( فما لكم في المنافقين فئتين واهللا

 سبيل في يهاجروا حتى أولياء منهم تتخذوا فال سواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو تجد له سبيال ودوا

  . نصيرا  )) وال وليا منهم تتخذوا وال وجدتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم تولوا فإن اهللا

(( فما لكم في المنافقين فئتين واهللا أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل مناقشة عن معاين اآلية: 

  اهللا ومن يضلل اهللا فلن تجد له سبيال )) .

  ؟  (( فئتين ))ما معىن  الشيخ :

  صاروا يف املنافني طائفتني على رأيني ؛  الطالب :

وا من غزوة أحد اختلفوا يف املنافقني الذين رجعوا عن طريقهم فوخبهم اهللا يعين فريقني ؟ اذكر ؟ ملا رجع الشيخ :

سبحانه وتعاىل ؛ منهم من قال إم مسلمون ومنا لكن رجعوا لعذر ؛ وبعضهم قال إم كفار ؛ فوخبهم اهللا وقال 

  هلم ما لكم يف املنافقني فئتني واألمر واضح .

  ما معىن دوا ؟  ))(( أتريدون أن تهدوا من أضل اهللا  الشيخ :

  وقد أضلهم اهللا .أن تقروا ا .  الطالب :

  



 حتى أولياء منهم تتخذوا فال سواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو (( ودوامناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  . اهللا ... )) سبيل في يهاجروا

  حىت هنا غائية أو تعليلية ؟  ))(( فال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل اهللا قوله:  الشيخ :

  غائية ؛  الطالب :

   ما الفرق بني الغائية والتعليلية ؟ الشيخ :

  ما كان على تقدير إىل فهي غائية ، وما كان على تقدير الالم فهي تعليلية . الطالب :

  مثل لألول ؟ من القرآن ؟  الشيخ :

م الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حتى (( هأي نعم ، قوله تعاىل يف سورة املنافقون:  الشيخ :

  اآلية تعليلية أو غائية ؟  ينفضوا ))

  تعليلية ألم ال يريدون ال تنفقون لكي ينفضوا ؛  الطالب :

  . (( لن نبرح عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))مثال الغائية مثل قوله تعاىل:  الشيخ :

  ا والية الكافرين هل معناها أي مناصرة للكافر هي والية ؟ الوالية اليت ى اهللا عنه الشيخ :

  واله على كفره لكون باملعىن  .أو املراد أن تت الطالب :

 يخرج ومن وسعة كثيرا مراغما األرض في يجد اهللا سبيل في يهاجر (( ومنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

.أعوذ  رحيما )) غفورا اهللا وكان اهللا على أجره وقع فقد الموت يدركه ثم ورسوله اهللا إلى مهاجرا بيته من

((  ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرا باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 ال والولدان والنساء الرجال من المستضعفين إال ((فوائد اآلية:  بقيت فوائد اآلية ؛ أي آية ؟  وسعة ... ))

يف هذه اآلية من الفوائد ومنها بعدها: عفو اهللا عزوجل عن هؤالء  . )) سبيال يهتدون وال حيلة يستطيعون

ومن فوائدها: إن الدين اإلسالمي دين اليسر والسهولة وأنه مع وجود املشقة  الصنف من الناس يف تركهم اهلجرة .

ومن  تجه عليهم اهلجرة وذلك لكوم مستضعفني .ومن فوائدها: أن من الرجال البالغني من ال ي ينتفي احلرج .

وهل  . (( ال يستطيعون حيلة ))الواجب الوصول إىل القيام بالواجب بأي فعل تكون ؛ لقوله:  فوائدها: أن 

يستدل ذا على جواز استعمال احليل ؟ نقول: ال ، بل احليل فهيا تفصيل ، ما كان حتيال على واجب فهو 

على حمرم فهو حمرم ، وما كان حتيال على مباح فهو مباح ، بشرط يف األخري بشرط أن ال  واجب ، وما كان حتيال

االحتيال على معرفة احلق باختيار خالف الواقع واجب  يؤدي ذلك إىل اام احملتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله .

صنيع سليمان عليه السالم  أو ال ؟ واجب ، االحتيال على إظهار احلق بإيهام خالف املقصود ؟ واجب ؟ مثل



يف املرأتني املتنازعني يف شخص ، صغرى وكربى قالت الكربى هو يل وقالت الصغرى هو يل ، فقال إيتوا 

بالسكني ألشقه بينهما ، فقالت الصغرى هو هلا يا نيب اهللا ، وقالت الكربى شقه ؛ هذه حيلة لكن على أيش ؟ 

ل على الربا بصورة عقد غري مقصود كمسائل العينة ، هذا حرام ؛ احليلة إلظهار احلق ؛ احليلة على احملرم أن حيتا

على مباح ؟ أن حيتال على أخيه يف معاملة مباحة ليتوصل إىل مقصوده ا ، هذه جائزة لكن كما قلت لكم أال 

الشيء مبا خيالفه يؤدي ذلك إىل مة اإلنسان بعدم الثقة بقوله أو بفعله ؛ هذا إذا قلنا إن احليلة هي التوسل إىل 

ظاهره ؛ أما إذا قلنا إن احليلة املراد ا احلول وأصلها حولة يعين ال يستطيعون قوة على اهلجرة فإنه ال يكون فيها 

ومن فوائدها: أنه جتيب اهلجرة على من يقدر عليها من أي سبيل سواء كان من يل . داللة أصال على التح

(( و (( وال يهتدون سبيال ))السبيل السلطاين األعظم الذي ميشي معه الناس أو من السبل األخرى ؛ لقوله: 

 عفوا غفورا )) (( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللافوائد اآلية:  نكرة يف سياق النفي فتعم. ))سبيال 

فالرجاء هنا  (( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم ))من فوائدها: أنه يرجى هلؤالء أن يعفو اهللا عنهم ؛ لقوله:  .

باعتبار ما يقوم يف قلب املخاطب ؛ أما باعتباره منسوبا إىل اهللا فإن عسى كما قال بعض السلف عسى من اهللا 

إثبات امسني من أمساء اهللا ؛ ومها: العفو والغفور ؛ ومن فوائدها:  . واجب يعين أن اهللا وعدهم بأن يعفو عنهم

فالعفو هو املتجاوز عن السيئات ؛ والغفور هو املاهي هلا ؛ لكن إذا اجتمع العفو والغفور صار املراد بالعفو ما 

ومن  فعل احملرم .يقابل ترك الواجب ، والغفور ما يقابل فعل احملرم أي عفو عن التفريط يف الواجب ، غفور عن 

وذلك ألن كل اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة  (( عفوا غفورا ))فوائدها: إثبات الصفتني الدال عليهما قوله: 

وليست كل صفة متضمنة السم ؛ وذا عرفنا أن الصفات أوسع من األمساء ؛ ألن كل اسم البد أن يتضمن 

ا ليس معنويا أصال مثل اليد والوجه والعني ، هذه ما باسم وليس كل صفة يشتق منها اسم ؛ بل من الصفات م

  هي معنوية ؛ فهي صفات خربية لو ال إخبار اهللا ا ما اعتقدناها وال علمنا ا .

     اسم من أمساء اهللا ونسمي اهللا متكلم ؟  اهللا موسى تكليما )) م(( وكلهل يشتق من قوله تعاىل:  السائل :

  . متكلمال ؛ ألنه مل تأت  الشيخ :

   نشق منه الصانع ؟  (( صنع اهللا الذي أتقن كل شيء )) السائل :

  ال . الشيخ :

(( مث قال اهللا تعاىل:  . (( ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرا وسعة ... ))تفسري اآلية: 

اإلعراب:  من يهاجر جيد ، هذه مجلة شرطية  ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرا وسعة ))

وإذا كان فعل الشرط مضارعا وجوابه  متام. (( يجد ))وجوابه ؟  (( يهاجر ))فأين فعل الشرط ؟ فعل الشرط 



فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا فإنه جيوز الرفع ، كان مضارعا وجب جزمهما ؛ أما إذا كان بعد املاضي يعين  

  قال ابن مالك:

  وبعد ماض رفع كالجزاء حسن   ورفعه بعد مضارع وهم                                 

(( ومن فيجوز مثال: من قام يفوز ، من قام يفز ؛ أما من قام يفرز ، صحيح ، من يقم يفوز ، ضعيف ؛  وقوله: 

فعل الشرط يف هذه أين  يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا ))

فاجلواب ... ؛  (( فقد وقع ))؛ ملاذا اقرتن بالفاء ؟ ألن الفعل ماضي ؛ ال يا أخي ؛  (( فقد  وقع ))اجلملة ؟ 

  وهل لديك بيت يف الضوابط ؟ نعم ؛ ما هو ؟

  اسمية طلبية وبجامد   وبما وقد وبلن وبالتنفيس                                          

جواب الشرط أحد هذه األشياء وجب اقرتانه بالفاء ، وضابطه أنه كل ما كان اجلواب ال يصلح عن يلي إذا وقع 

  أداة الشرط وجب اقرتانه بالفاء ؛ قل ابن مالك:

  واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل    شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                            

ال يصح أن يلي األداء كان وجب اقرتانه بالفاء ، والضوابط اليت يف البيت هذا الضابط ، كلما كان جواب الشرط 

يقول اهللا  كان هذه هل تفيد احلدوث ؟ املقصود حتقيق ثبوا هللا .  (( وكان اهللا غفورا رحيما ))أيضا عليه هذا .

جرة وهي أن سبق لنا معىن اهل (( ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرة وسعة ))عزوجل: 

اإلنسان فيها دينه إىل بالد أخرى يقيم فيها دينه ؛ وعرب اهلجرة لغة مبعىن الرتك ؛ وشرعا: ترك البالد اليت ال يقم 

(( يف للظرفية ، و  (( في سبيل اهللا ))وقوله:  عنه بعضهم بقوله " االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم " .

ة يف سبيل اهللا تتضمن شيئني:  اإلخالص والتزام الشريعة ؛ ألن من نوى غري طريقه ؛ وكون اهلجر  سبيل اهللا ))

اهللا مل يكن يف سبيل اهللا ، كما سئل عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ومحية ويرى 

؛ والثاين: أن تكون يف شريعته ، ضمن  ( من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )مكانه قال: 

(( يجد في األرض مراغما كثيرا يعين إخالصا وإتباعا  (( في سبيل اهللا ))الشريعة ال خمالفا للشريعة ؛ إذا 

أي مهاجرا  (( مراغما ))األرض هنا املراد ا اجلنس يعين أرض اهللا عموما  وسعة )) (( يجد في األرض ))

صفة ملوصوف حمذوف أي مهاجرا مراغما يعين يراغم به  (( مراغما ))على هذا تكون يرغم به أعدائه ؛ وبناء 

أعدائه ؛ ألن اإلنسان إذا خرج من بالد الكفر الذي يضيق عليه فيها إال بالد أخرى فإنه يراغم األعداء ، كما 

عند النجاشي ؛ ألن  تعلمون أن الصحابة ملا هاجروا إىل حبشة ماذا صنع قريش أرسلت يف إثرهم من يتكلم فيهم

هذا يراغمهم ، ويعرفون أم إذا خرجوا رمبا يكونون أمة ؛ وهذا هو الذي وقع ؛ وعلمتم قصة أيب بصري رضي اهللا 



عنه حينما هاجر من مكة إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد صلح حديبية من حلقه ؟ حلقه اثنان من 

وآله وسلم أن يرده ؛ فلما وصال إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبو املشركني يطلبون من النيب صلى اهللا عليه 

بصري قال يال امش معهم ، الشرط ، فمشى معهم راجعا إىل مكة ؛ يف أثناء الطريق بعد أن أمنا منه قال 

 ألحدمها وأخذ سيفه هذا سيف ما شاء اهللا فيه ، ميدح السيف ، قال صاحب السيف افتخر قال وكم ضربت به

منها ، قال أعطين إياه أشوفه ؟ أعطاه إياه فسله فضربه به ؛ الصحاب الثاين هرب إىل املدينة ؛ فلما وصل إىل 

املدينة وإذا أبو بصري فيها ، قال أبو بصري: يا رسول اهللا إن اهللا قد أوىف بعهدك أو بذمتك سلمتين هلم لكن 

. فخرج من املدينة ؛ أين صار ؟ صار على ... وعرف أبو بصري ..جنوت ، قال ويل أمه مسعر حرب مل 

الساحل ، كلما أتى عري لقريش غار عليها فسمع به أناس مبكة من املستضعفني وغري املستضعفني فخرجوا إليه 

اهللا عليه وآله وسلم أا ألغت هذا الشرط ؛ إذا  فكونوا مجاعة فتعبت قريش من ذلك وأرسلت إىل النيب صلى

بالد الشرك مراغما ألهل البلد يرغمهم يعين ترغم أنوفهم ، والرغام كما نعرف هو  صار يف هجرة اإلنسان من

قد تشر إىل جتمع القوم ؛  (( مراغما كثيرا )) (( كثيرا ))؛ وقوله: الرتاب ورغم األنف بالرتاب معناه غاية الذل 

واهللا أعلم ـ إشارة إىل أنه ولعل ذلك ـ  (( كثيرا ))ألنه كان املتبادر أن يقال: مراغما عاصما ؛ لكن قال: 

سعة يف أي شيء ؟ يف الرزق يف الدين يف الصدر ؟ يف كل  (( وسعة ))سيجتمع إليه من يكثر م ؛ وقوله: 

شيء ، عام ، سعة يف الرزق ال يقول إين غادرت بلدي فمن أين آكل وأشرب ؛ سعة يف الدين ألنه ليس له أحد 

الصدر تتسع صدروهم ؛ ألم كانوا باألول يف بالد الشرك خمروقني  يقوم بضده ويضيق عليه يف دينه ؛ سعة يف

يقال إن رجال خرج من مكة مهاجرا وإنه  (( ومن يخرج من بيته ))مضيقا عليهم واآلن هم أحرار طلقاء ؛ 

ى (( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلمات يف التنعيم أثناء السفر ، فقالوا بطلت هجرته ، فأنزل اهللا هذه اآلية: 

(( من بيته انظر إىل كلمة  (( من يخرج من بيته ))؛  اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا ))

البيت حيمي اإلنسان واإلنسان يألفه وهو وطنه ، فيخرج من هذا البيت األليف الذي هو الوطن إىل اهللا  ))

جل اهلجرة إىل اهللا ورسوله ؛ اهلجرة إىل اهللا باإلخالص ورسوله ، مهاجرا إىل اهللا ورسوله ، يرتك مأواه ومثواه من أ

، وإىل رسوله باإلتباع ، فرييد أن يهاجر إىل اهللا عزوجل ليقيم شرعه وإىل رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ليتبعه 

يريد  تعطي أنه كالفار ، كالفار الذي (( يدركه ))يعين مث ميوت ، كلمة  (( ثم يدركه الموت ))؛ وينصره أيضا 

  (( فقد وقع أجره على اهللا )) .فأدركه  أن يصل إىل مهاجره ؛ لكن املوت حلقه


